
 

 

  
आशियाई ल्यूज अजजक् यपद स्परे्धत केिवनला सुवर्ण  
०१. हिवाळी ऑललहपकमर्धील लोकहिय ल्यूज या क्रीडा िकारातील भारताचा िमुख खेळाडू शिवा केिवन 

याने आशियाई ल्यूज अजजक् यपद स्परे्धत सुवर्णपदक हमळहवले.  
 

०२. जपानचा तनाका िोिेई (१.४४.८७४ सेकंद) दसुरा आला.  तवैानचा ललएन ते ऍन (१.४५.१२० सेकंद) 

ब्रंझपदकाचा मानकरी ठरला. या ततघांत केिवन याने तािी १३०.४ हक.मी. असा सवोत्तम वेग राखला.  

 

आयआयटी गोव्याच्या संचालकपदी हमश्रा 
०१. उच्चशिक्षर्ाच्या के्षत्रात स्वतःचे खास स्थान हनमाणर् करर्ाऱ्या भारतीय ततं्रज्ञान संस्थांपकैी (आयआयटी) 

गोव्यासि पाच नव्या संस्थांच्या ररक्त पदांवर संचालकांची हनयकु्ती आज करण्यात आली.  
 

०२. देिात २३ आयआयटी आिेत. यापकैी गोवा, र्धारवाड, शभलाई, गोवा, जम्मू व र्धनबाद आयआयटी याच 

वर्षी अस्स्तत्वात आल्या आिेत. पलक्कड व ततरुपती येथील संस्था २०१५ मध्ये सुरू झाल्या. यातील जम्मू 

वगळता इतर सवण संचालकांची हनयकु्ती करण्यात आली.  
 

०३. गोवा आयआयटीच्या संचालकपदी बदणकांत हमश्रा याचंी हनयकु्ती झाली आिे. एस. पासुमासुथू (र्धारवाड), 

हमश्रा (गोवा), के. एन. सत्यनारायर्, रजत मोना (शभलई) व पी. बी. सुनीलकुमार (पलक्कड). हनवड करण्यात 

आली. 
 

०४. स्वाततं्र्योत्तर काळात ततं्रशिक्षर्ाला वाव देण्यासाठी नेिरू सरकारने आयआयटीची पायाभरर्ी 

केली. रुरकी येथे १९४७ मध्ये भारतातील पहिल्या आयआयटीची पायाभरर्ी झाली. ५० च्या दिकात मुंबई व 

खरगपूरसि आर्खी चार आशर् १९६१ मध्ये हदल्ली आयआयटीची स्थापना करण्यात आली.  
 

०५. या संस्थांची स्वायतत्ता कायम रािावी, यासाठी कें द्राने १९६१ मध्ये आयआयटी कायदािी संसदेत मंजूर 

केला. 
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चंद्रपूर सवाणतर्धक िदहूर्षत ििर 

०१. चंद्रपुरातील नव्या उद्योगावंरील घालण्यात आलेली बदंी िटहवण्यात आली. उद्योगवाढ िोऊन िदरू्षर्ाची 

मात्रा वाढली. त्याचा पररर्ाम म्िरू्न गुरुवारी चंद्रपूर राज्यातील सवाणतर्धक िदहूर्षत ििर म्िरू्न नोंदहवण्यात 

आले. 
 

०२. चंद्रपूरचा वायू गुर्वत्ता हनदेिाकं (एअर क्वाललटी इडेंक्स) िा २५४ िोता. िी वाइट स्स्थती मानली जात 

आिे.  
 

०३. तडसेंबरच्या सुरुवातीच्या आठवड्यात नागपूर िे िदरू्षर्ात राज्यात 'टरप'वर असल्याचे हदसून आले 

िोते. पर्, अवघ्या कािी हदवसातच बदल िोऊन चंद्रपूर राज्यात सवाणतर्धक िदहूर्षत ििर ठरले आिे. 
 

 

 

ज्येष्ठ साहिस्त्यक वामन िोवाळ यांचे हनर्धन 

०१. ज्येष्ठ साहिस्त्यक, कथाकथनकार वामन िोवाळ यांचे िकु्रवारी रात्री हृदयहवकाराच्या झटक्याने हनर्धन 

झाले.  
 

०२. मूळचे सांगलीचे असलेले वामन िोवाळ यानंी उच्च शिक्षर् मुंबईत घेतले. दललत ग्रामीर् हवश्वाचे ित्यंकारी 

तचत्रर् त्यांनी रखेाटले. मुंबईतल्या झोपडपट्टीतील वास्तव त्यांनी िखरतेने मांडले.  
 

०३. कथालक्ष्मीच्या अकंात िससद्ध झालेली त्यांची मारू्स (१९५३) िी पहिली कथा हविेर्ष गाजली. शिवाय 

बेनवाड, येळकोट, वारसदार िे त्यांचे कथासंग्रिदेखील गाजले. आंर्धळ्याची वरात बहिऱ्याच्या घरात, जपून पेरा 

बेर् ंया लोकनाट्याने रससकांच्या मनात त्यांनी अढळ स्थान हनमाणर् केले. 
 

०४. वामन िोवाळ यांच्या मजल्याचं घर, पाऊसपार्ी या कथांचे इगं्रजी आशर् फ्रें च भारे्षत अनुवाद झाले असून 

आंबेडकरी साहित्य चळवळीमध्ये त्यांचा सहक्रय सिभाग िोता. 
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डेस्व्िस कंरडकासाठी मिेि भूपती कर्णर्धार 

०१. भारताचा स्टार टेहनसपटू मिेि भूपती याची डेस्व्िस कंरडक टेहनस स्परे्धसाठी भारताचा न खेळर्ारा 

कर्णर्धार म्िरू्न गुरुवारी हनवड करण्यात आली.  
 

०२. तो िी जबाबदारी पुढील वर्षी ३ ते ५ फेब्ुवारीदरम्यान, पुरे् येथे िोर्ाऱ्या न्यूझीलंडहवरुद्धच्या लढतीनतंर 

स्वीकारर्ार आिे.आशिया ओशियाना गट एकमर्धील या लढतीसाठी आनदं अमृतराजच भारताचे कर्णर्धार 

रािर्ार आिेत. 
 

 

 

आतश्वन आयसीसीचा ‘सवोत्कृष्ट हक्रकेटपटू’! 
०१. भारताचा हफरकी गोलंदाज रहवचंद्रन आतश्वन याची गरुुवारी आंतरराष्टर ीय हक्रकेट पररर्षदेने (आयसीसी) 

सवोत्कृष्ट हक्रकेटपटू म्िरू्न हनवड केली.  
 

०२. याशिवाय कसोटीमर्धील सवोत्कृट हक्रकेटपटू म्िरू्निी त्याची हनवड करण्यात आली. दतक्षर् आहफ्रकेचा 

यहष्टरक्षक क्वक्वटन डी करक वन-डे हक्रकेटमर्धील सवोत्कृष्ट खेळाडू ठरला.  
 

०३. आतश्वनला सर गारहफल्ड सोबसण टर रफीने गौरहवण्यात येईल.िी टर रफी जजकर्ारा आतश्वन भारतात ततसरा 

तसेच जगात १२ वा खेळाडू ठरला. याआर्धी २००४ मध्ये रािुल द्रहवड आशर् २०१० मध्ये सतचन तेंडुलकर 

यांना िा सन्मान हमळाला िोता. 
 

०४. आयसीसी वन डे संघात हवराट कोिली याची कर्णर्धार म्िरू्न हनवड करण्यात आली आिे. संघात रवींद्र 

जडेजा आशर् रोहित िमाण यांना स्थान हमळाले. 
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०५. पाहकस्तान कसोटी संघाचा कर्णर्धार हमस्बा उल िक याला 'स्स्परीट आॅ फ हक्रकेट' िा पुरस्कार देण्यात 

आला. वेस्ट इडंीजचा कालोस ब्ेथवेटला टी-२० 'परफरमणसण आॅ फ द ईयर' आशर् बांगलादेिचा मुस्स्तहफजूर 

रिमानला 'यवुा िततभावान' खेळाडू म्िरू्न हनवडण्यात आले. 
 

०६. सवोत्कृष्ट पंच म्िरू्न मरइेस इर स्मस यांची हनवड झाली आिे. 
 

०७. आयसीसीच्या सियोगी देिांतील सवोत्कृष्ट खेळाडू अफगाशर्स्तानचा मोिम्मद ििजाद ठरला.  
 

 

 

अवकािातील उपग्रि नष्ट करर्ा-या िस्त्राची रशियाकडून चाचर्ी 
०१. अमेररका आशर् रशियामध्ये सुरु असलेली अत्यार्धुहनक िस्त्रास्त्रांची स्पर्धाण अवकािापयंत जाऊन 

पोिोचली आिे. 
 

०२. ित्रू राष्टर ाचे अवकािातील उपग्रि नष्ट करण्याच्या िस्त्राची रशियाने नुकतीच चाचर्ी घेतली असे सीएनएन 

वृत्तवाहिनीने अमेररकन सूत्रांच्या िवाल्याने म्िटले आिे. रशियाच्या या चाचर्ीने अवकािात कुठलािी कचरा 

हनमाणर् केला नािी तसेच लक्ष्याचा वेर्ध घेतला नािी असे सूत्रांनी सांहगतले.  
 

०३. अिी चाचर्ी करण्याची रशियाची पहिली वेळ नािी. यापूवीिी रशियाने उपग्रि नष्ट करर्ा-या िस्त्राची 

चाचर्ी करुन आपली क्षमता दाखवून हदली आिे. लष्करी आशर् अन्य व्यावसातयक कामांसाठी अमेररका मोठया 

िमार्ावर उपग्रिांवर अवलंबून आिे.  
 

०४. रशियाने अमेररकन उपग्रिापयंत पोिोचर्ार ेकरसमरस २४९९ तनैात केल्याची अमेररकेकडे माहिती आिे.  
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हदल्लीच्या नायब राज्यपालांचा राजीनामा 
०१. गुरुवारी दपुारी गृिमंत्रालयाकडे हदल्लीते नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी राजीनामा हदला असून 

राजीनाम्याचे कारर् अद्याप गुलदस्त्यात आिे. कायणकाळ संपण्यासाठी दीड वर्षांचा कालावर्धी बाकी असताना 

त्यांनी राजीनामा हदला.  

 

०२. हदल्लीचे मुख्यमंत्री अरक्ववद केजरीवाल आशर् नजीब जंग यांच्यातील वाद नेिमीच चचेचा हवर्षय ठरत िोते. 
 

०३. हदल्लीतील जनतेने हदल्लीत एक वर्षण राष्टरपती िासन असताना सिकायण केले आशर् त्यामुळे हदल्लीचा कारभार 

चालवता आला असे त्यांनी सांहगतले. राजीनामा हदल्यानतंर जंग आता पुन्िा एकदा शिक्षर् के्षत्रात सक्रीय 

िोतील अिी माहिती त्यांच्या कायाणलयाने हदली आिे. 
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